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پیشگفتار

با پیشرفت علومی چون بیولوژی و فناوری اطالعات ،امروزه بیشتر از هرزمانی بر روی سیستم عصبی
مطالعه و کار تحقیقاتی صورت میگیرد و به دلیل گستردگی مسائل مرتبط با آن طیف وسیعی از
افراد با گرایشهای علمی مختلف را به خود جلب نموده است .یکی از علوم پایه در فراگیری این
سیستم پیچیده ،نوروآناتومی است که چون چراغی به روشن شدن راه محققین کمک مینماید.
کتاب پیش رو نیز که به بحث در مورد اعصاب مغزی میپردازد مجموعهای است شامل نکات
آناتومی و بالینی مربوطه که میتوان جمعبندی خوب ،یافتههای بالینی متناسب با نکات آناتومی و
ذکر جزئیات کمتر توجه شده را از خصوصیات آن دانست و ناگفته پیداست که اشکال انتخابشده
از مجموعه سیبا ( )CIBAموجب جذابیت دوچندان آن شده است و توان آن را دارد تا طیف وسیعی
از دانشجویان و عالقهمندان علوم اعصاب و پزشکی را به خود جلب نماید.
الزم به توضیح است که فصل اول کتاب اصلی ،به مرور مختصر اعصاب مغزی پرداخته است .ما
مترجمین تصمیم گرفتیم جهت بهبود فهم خواننده ،اندکی تغییر در مطالب این فصل اعمال نموده
و مطالب این فصل را به شکلی جامعتر و روانتر ارائه دهیم.
بدیهی است که ترجمه ارائهشده خالی از اشکال نیست و گروه مترجمین مشتاقانه پذیرای نظرات
و انتقادات شما عزیزان خواهد بود .در پایان بر خود الزم میدانیم تا از بذل توجه و سعه صدر
مدیریت انتشارات جامعه نگر جناب آقای مرتضی زینعلی تشکر نماییم  .امید است توانسته باشیم
گامی هرچند کوچک در راه اعتالی علم و هنر آناتومی برداشته باشیم.
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